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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING LHV-HUISARTSENKRING AMSTERDAM-ALMERE
Heden, negentien mei tweeduizend elf, --------------------------------------------------------------------------verscheen voor mij, Mr JOHANNES GERARDUS MARIA RUIJGROK, notaris te Hilversum: -----de heer Hubertus Johannes MEIJMAN, wonende 1063 AD Amsterdam, Harry -----------------------Koningsbergerstraat 86, geboren te Amsterdam op vier januari negentienhonderd zesenvijftig, --houder van paspoort nummer NL3251780, afgegeven te Amsterdam op vijf juli tweeduizend zes,
gehuwd, in deze handelend als voorzitter van het bestuur van de vereniging: -------------------------LHV-HUISARTSENKRING AMSTERDAM-ALMERE, statutair gevestigd te Amsterdam, -----------kantoorhoudende te Amsterdam, Plantage Middenlaan 14-II, postcode 1018 DD, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34242786 (hierna te noemen:
“de vereniging”). ------------------------------------------------------------------------------------------------------De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: ------------------------------------------------------------Bij akte op vijftien februari tweeduizend zes verleden voor een waarnemer van Mr D.A.N.F. Koolen, destijds notaris te Hilversum, is de vereniging opgericht. -----------------------------------De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd. ------------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft in een vergadering gehouden te ---Amsterdam op dertig maart tweeduizend elf besloten de statuten van de vereniging te ------wijzigen, zoals hierna is vermeld. ----------------------------------------------------------------------------Op grond van artikel 21 lid 1 van de statuten van de vereniging is voor de onderhavige ------statutenwijziging goedkeuring vereist van de vereniging: Landelijke Huisartsen Vereniging, statutair gevestigd te Utrecht (hierna te noemen: “LHV”). ---------------------------------------------Van gemeld besluit van de ledenvergadering blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar
van de notulen van die vergadering. ------------------------------------------------------------------------Van gemelde goedkeuring van de LHV blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk. -------------Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, in de -------statuten van voormelde vereniging de volgende wijziging aan te brengen: -----------------------------Artikel 8 lid 1 komt te luiden: ----------------------------------------------------------------------------------------Het bestuur bestaat uit vijf tot tien personen, die door de ledenraad worden benoemd. De --------benoeming geschiedt, behoudens het bepaalde in lid 2, uit de leden. ------------------------------------SLOTBEPALINGEN. -------------------------------------------------------------------------------------------------Op grond van de artikel 21 lid 2 van de statuten van de vereniging is iedere bestuurder bevoegd
van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. ---------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is door mij, notaris, vastgesteld, voorzover
van toepassing aan de hand van het hiervoor vermelde legitimatiebewijs. ------------------------------WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting aan de comparant heeft deze --verklaard van die inhoud te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

